
Protokoll från ordinarie 

föreningsstämma i Varaslättens 
vatten och avlopp 

samfällighetsförening 

Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad 
bygdegård 

1. Mötets öppnande 

Kenneth Blomstervall öppnade mötet 

2. Val av funktionärer för stämman 

(1) Val av ordförande: Håkan Karlsson 

(2) Val av sekreterare: Margareta Henricsson 

(3) Två justeringsmän: Leif Gundberg och Sören Johansson 

3. Fråga om kallelse skett på behörigt sätt 

Mötet ansågs behörigen utlyst. 

4. Justering av röstlängd inklusive eventuella fullmakter 

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. 

5. Fastställande av dagordning 

Styrelsen förslog följande tillägg till dagordningen att läggas under paragraf 8: 

• 	Val av valberedning 
• 	Statusuppdatering 

Med dessa tillägg fastställdes dagordningen. 

6. Framställningar från styrelsen 

Inga framställningar från styrelsen. 

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsens förslag om att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar och revisorer 
bifölls. 

8. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd 2014 

(1) Årspian för verksamheten 

Kenneth Blomstervall presenterade årspianen 2013 och 2014. 
Debiteringslängden avser de andelsägare som var registrerade vid förrättningen 
20 13-02-27 och de som tillkommit därefter som aves att registreras när 
förrättningen avslutas. 
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Protokoll frän ordinarie 
föreningsstämma i Varaslättens 
vatten och avlopp 
samfällighetsförening 

Tisdag 18 juni 2013 kl 19.00 i Skarstad 
bygdegård 

(2) Årsplan för budget samt medlemsavgift 

Inkomst och utgiftsstat för år 2014 föredrogs. För 2013 konstateras att 
budgeten består i en investeringsplan avseende byggnation av anläggningen 
enligt den investeringsbudget som tidigare antagits. Andra intäkter och utgifter 
bedöms inte förekomma under 2013. 

Förslagen för debiteringslängd för 2013 och 2014 är baserat på den kalkyl som 
gjordes inför förrättningen då föreningen bildades. 

Styrelsens förslag är att utdebitering 2013 och 2014 är 960 kr/mån se bilaga 
och att styrelsen fr i uppdrag att börja debitera när det behövs. 

Mötet fastställde styrelsens förslag (paragraf 8 (1) och (2)) om inkomstat, 
debiteringslängd och att styrelsen får starta debiteringen när det behövs 

(3) Val av valberedning 

Styrelsens förslag: Sören Eriksson, Leif Gundberg, Dan Gustafsson och Dan 
Larsson 

Mötet beslutade att välja dessa. 

(4) Statusuppdatering 

Kenneth Blomstervall informerade om vad som hänt sedan föreningen bildades 
och vad som är närmast förestående. Denna information finns på 
www.varaslattens.se  

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

Protokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan www.varaslattens.se  och hos 
föreningens sekreterare Margareta Henricsson. 

11. Avslutning 

Mötesordföranden avslutade mötet. 

Justeps  ~2 / 
j26ii

eta Henricsson 
,1 akZq Q744 J 

Marg 	 Leif Gundberg 	 'l(ansson Håkan Karlsson 
Ordförande 	 Sekreterare 	 Justerare 	 Justerare 
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Debiteringslängd för Varaslättens Vatten och Avlopp Samfällighetsförening 

År 2013 

Att debitera per anslutning och månad. 

Amortering 245 kr 

Ränta 500 kr 

Underhåll 115 kr 

Administation 100 kr 

Summa 	 960 kr 

Totalt per år 	 11 520 kr 

Rörliga avgifter debiteras utifrån uppskattad årsförbrukning om 100 kbm och lägenhetsavgift 

uppdelad per månad. Man kan hos föreningens kassör begära att den preliminära utdebiteringen 

på rörlig avgift görs utifrån egen uppksattning av förbrukningen. 

Uppdras åt styrelsen att avgöra när första utdebitering skall göras. 

Debiteringslängd 2013 ver 1.00 



Debiteringslängd för Varaslättens Vatten och Avlopp Samfällighetsförening 

År 2014 

Att debitera per anslutning och månad. 

Amortering 	 245 kr 

Ränta 	 500kr 

Underhåll 	 115 kr 

Administation 	 100 kr 

Summa 	 960 kr 

Totalt per år 	 11 520 kr 

Rörliga avgifter debiteras utifrån uppskattad årsförbrukning om 100 kbm och higenhetsavgift 

uppdelad per månad. Man kan hos föreningens kassör begära att den preliminära utdebiteringen 

på rörlig avgift görs utifrån egen uppksattning av förbrukningen. 

Uppdras åt styrelsen att avgöra när första utdebitering skall göras. 

Debiteringslängd 2014 ver 1.00 



Inkomst och utgiftsstat för Varaslättens Vatten och Avlopp Samfallighetsförening 

År 2014 

Inkomster 

För täckande av fasta utgifter 	 1 468 800 kr 

För täckande av rörliga avgifter 	 504 900 kr 

Summa inkomster 	 1 973 700 kr 

Utgifter 

Räntor 894 132 kr 

Amortering 446 148 kr 

Administration 203 796 kr 

Summa utgifter 	 1 544 076 kr 

Summa 	 429 624 kr 

Inga utgifter för underhåll förväntas under 2014 

Inkomst och utgiftsstat 2014 ver 1.00 


